l,atvijas l{r"rrtu un Kursinga hluha valdei
Latv ij as K inologiskaj ai Federfrcij ai

{-;rtvijas KurtLr un l(ursinga kluba (turpmdk - LKKKi biedriem ir kategoriski
nepier;emams veids. kadA Facebook vietne Lawian Sighthor,rnd Club lapa
kornentaru sadala tiek publiski apmelots Latvrjas Kurtu un l{ursinga klui:s un
kluba valde.
Komentaru sadalas ieraksti tr rup.ja LKKK biedru 5l$e15ana. moginajurns
nostAdit vienas Slfirnes entr"rziastus pret otras Sltirnes entuziastiem. l'5 ir arT
LKKK repr"rtdcijas grau5ana. tTSi un aizskarosi ver5oties. lzsakot aprnelojoSus ur:
patiesTbai neattrilsto5us faktus. Ieraksta nepatiesi un apvainojoii vestrjumi:

.

Tiek apmelota kluba valde

-

tas nekorektas darblbas rezultata notiekot
tiesvedlba, r,isieut labi zinanrs, ka tas notika kdda surla dopinga lietoSanas
del;

.

Btedri netiekot inforniEti par to, kas notiek kluba

.

informets ieprieKe ia biedru kopsapulce, ka an 5r gada biedru kopsapulce :
Biedra naudas paaugstinaSana- r-iebndinot biedrus - par to tika Ienits
2020. gada biedru kopsapulce:

. iru vilku surJu slepena setninara rlko5ana -

- tiesvedltru - tas tika

tdda seminara nav bijis,

iepriekSejd gad6 br.ia Skotu brieZu sutlu seminars:

.

.

T-iek apgalvots,

ka

daudzskaitligo vipetu $L<irnes sugLr saimnieki
sponsorejot ntazskaitligo rru vilku surlu seminarir - tiek mEgindts nost6dTt
vienas Sfirnes Tpa5niekus. pret otru. labi zinot, ka visi maksa viendda
apmera bieclru naudu, pie tam nav bijis semin[rs par $Xdu 515imi:
"l'iek apmelots, ka vienTgE starptautisk8 organizdcijd, kur6 ir iestljies

I-KKK ir Starptautiskd lru vilku surlll organizltciia,

tadu ir visiem zinams,
ka pagaiddm cit8m kurtu Shim6m Starptautisku organizf,ciju nav.

.

Tiek nepatiesi ilustrets, ka LKKK valde ir ieveleta llva Pastore (kurai esot
suns no kluba priek5sedetljas audzEtavas) - ka atceramies no sapulces"
tad tie5i persona, kura izsaka Sos publiskos apvainojumus bija ta, kura
iz-vtrzlia llvas Pastores kandidat[rlr Lrn vEl 4 valdes locek]u - l-arisas
BiaZ0r,idas. Rasrnas Ergles, Viktorijas RoZklanes. Egrja llofma4a. l'ad
rodas pamatots jaut6junrs - ia reizi izvirz,Tja Sos cilvEkus. tad kI var pec
daidrn diendrn asi kritizet valdi un apmelot LKKK"
$emot ver6 iepriek5 mineto, rnums pastav pamatotas aizdomas. ka rnin€ta
persona, apmelojot [-KKK darbojas savtlgos noltrkos - jo netika iev€lets klulra
valde

f-idztekus cilv€ciskam pazernoiusram attieclbE ua kluba valdes locekliem" t[ ir
arT klafi kaitnieciska I,KKK attTstTbai Lln miermlllgai kluba biedru lldzfis

pastāvēšanai. Nav pieļaujams, ka šādi viena - divu biedru izteikumi kurina naidu
un šķelšanos LKKK. Uzskatām, ka ir nepieņemama šāda biedra atrašanās
biedrībā, jo biedrība pastāv uz brīvprātīgas apvienošanās pamata un nav
pieņemami, ka biedrs, kurš biedrībā ir vien pāris gadus — atļaujas graut LKKK
prestižu, kurš darbojas jau kopš 1995.gada.
Lai nekavējoties atrisinātu esošo situāciju un novērstu līdzīgu situāciju
veidošanos nākotnē, pieprasām:
Hiden Gem Whippets audzētavas īpašnieka publisku atvainošanos LKKK
biedriem un valdei;
izskatīt apmelojošā komentāru veicēja - Hidden Gem Whippets audzētavas
īpašnieka izslēgšanu no kluba biedru rindām;
aicinām Latvijas Kinoloģisko Federāciju aizstāvēt sava biedra LKKK
reputāciju, lemjot jautājumu par šī biedra izslēgšanu.
Vienlaikus vēlamies izteikt atbalstu un augstu novērtējumu gan iepriekšējai, gan
esošajai valdei, kuras nesavtīga darba rezultātā LKKK tiek organizētas 4 (!!!)
specializētās izstādes gadā, tiek organizēti kursinga treniņi un sacensības, nav
novērojama bezdarbība vai LKKK darbību graujoša darbība, gluži pretēji
LKKK biedru suņi tiek atzinīgi novērtēti arī tālāk par Baltijas valstu robežām, pat
iegūstot augstus vērtējumus gan Eiropas, gan Pasaules izstādēs.

Cieņā - LKKK kluba biedri

(parakstījuši 32 kluba biedri)

